
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวไวใ้นวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน 
รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทาน
ดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและการบญัชี
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 9 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้มื
แก่บุคคลภายนอก เงินตน้จ านวน 26.88 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งรับจ านวน 12.03 ลา้นบาท เน่ืองจากลูกหน้ี
ผดินดัช าระหน้ี บริษทัไดฟ้้องร้องด าเนินคดี โดยศาลมีค  าพิพากษาให้ลูกหน้ีช าระหน้ีดงักล่าวให้บริษทั หากไม่ช าระ
ใหบ้งัคบัหลกัประกนัช าระหน้ี และหากไม่พอใหบ้งัคบัจากทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป ปัจจุบนับริษทัได้
ติดตามบงัคบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้ คือห้องชุด และท่ีดิน 2 แปลง ส าหรับหุ้นของบริษทัจ ากดัท่ี
ส่งมอบมาเป็นหลกัประกนั บริษทัเก็บรักษาไวเ้พื่อรอบงัคบัคดีกบัหุ้นดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดข้อ้ยุติของ
มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจะไดรั้บจากการบงัคบัคดี เพื่อพิจารณาในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมและ
ดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าว 



ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 13 ขา้พเจา้ไม่สามารถสอบทานให้ไดห้ลกัฐานท่ีเพียงพอใน
มูลค่าของบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีแสดงในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 จ านวน 27.02 ลา้นบาท และจ านวน 34.60 ลา้นบาท ตามล าดบั สืบเน่ืองจากบริษทัร่วมดงักล่าวไดอ้อกจากแผน
ฟ้ืนฟูเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และบริษทัเร่ิมน าวิธีส่วนไดเ้สียมาถือปฏิบติั จากเดิมท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุน โดย
บริษทัร่วมไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเสร็จแลว้ โดยมีมูลค่ายติุธรรมตาม
รายงานประเมินราคาจ านวน 43.42 ลา้นบาท มีราคาทุนต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมจ านวน 40.39 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัรับรู้
ส่วนไดเ้สียจากผลขาดทุนดงักล่าวในก าไรสะสมตน้งวดจ านวน 11.98 ลา้นบาท และส่วนเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งอยู่
ระหว่างการประเมิน โดยบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม โดยรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 7.58 ลา้นบาท โดยใช้
สินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของบริษทัร่วม อยา่งไรก็ตาม งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีบริษทั
น ามาใชรั้บรู้รายการดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้อบทานและเสนอรายงานอยา่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการไม่สามารถสอบทาน
ราคาทุนของเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ งจ านวน 283.02 ลา้นบาท เน่ืองจากฝ่ายบริหารช้ีแจงว่า บริษทัได้เร่ิมเขา้มา
ปรับปรุงโรงงานหลงัจากท่ีเคร่ืองจกัรไดติ้ดตั้งไวแ้ลว้ก่อนปี 2557 ท าให้ไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ซ่ึงเร่ือง
ดงักล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงไป
หากการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ลว้เสร็จ จากเร่ืองดงักล่าวท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถใชว้ิธีการ
สอบทานอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว 

 

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 

ยกเวน้ผลกระทบจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบ
ส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
 
 

(นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4663 

 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 
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(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 30 มถุินายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มถุินายน 2562 31 ธันวาคม 2561
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว (ปรับปรุงใหม่) สอบทานแล้ว

                  สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 117,743            20,658              115,004            15,245              
เงินลงทุนชัว่คราว 6 -                    -                    -                    -                    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4.1 และ 7 235,417            199,249             241,862            205,619             
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8 91,026              34,233              91,026              34,233              
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1 -                    14,000              21,000              95,261              
เงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลอ่ืนท่ีผิดนดัช าระ 9 38,910              38,910              38,910              38,910              
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 10 -                    6,200                -                    -                    
สินคา้คงเหลือ 11 262,218            179,383             262,050            179,116             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,864              14,631              19,226              13,723              

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 765,178            507,264             789,078            582,107             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                    -                    70,736              30,556              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 27,022              34,600              -                    -                    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 14 20,561              20,461              20,461              20,461              
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1 -                    -                    89,696              102,059             
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 145,658            146,943             145,658            146,943             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 412,968            427,580             271,512            281,332             
สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 17 10,201              10,949              -                    -                    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 4,633                5,287                4,296                4,905                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 26,374              15,711              69,317              49,906              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,983                587                   5,314                243                   

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 653,400            662,118             676,990            636,405             
               รวมสินทรัพย์ 1,418,578         1,169,382          1,466,068         1,218,512          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม ณ วนัที่

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

งบแสดงฐานะการเงิน
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(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 30 มถุินายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มถุินายน 2562 31 ธันวาคม 2561
ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว (ปรับปรุงใหม่) สอบทานแล้ว

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 141,354            97,921              141,354            97,921              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 21 138,571            51,999              137,571            51,999              
เช็ครับล่วงหนา้ขายลดจากบุคคลอ่ืน 22 48,598              -                    48,598              -                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23 365,059            247,874             360,728            239,074             
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 8 4,641                -                    4,641                -                    
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9,968                21,592              9,968                21,592              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 759                   1,292                759                   1,292                
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 889                   889                   -                    -                    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 617                   -                    617                   -                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,387                2,758                1,949                1,200                
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 712,843            424,325             706,185            413,078             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 24 912                   21                     912                   21                     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีดิน 3,555                4,444                -                    -                    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25 67,437              40,198              67,300              40,060              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,184                80                     3                       3                       
          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 73,088              44,743              68,215              40,084              
               รวมหน้ีสิน 785,931            469,068             774,400            453,162             

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 26
    ทุนจดทะเบียน
        หุ้นสามญั 1,297,174,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท -                    648,587             -                    648,587             
        หุ้นสามญั 864,786,782 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432,393            -                    432,393            -                    
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
        หุ้นสามญั 864,786,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 432,393            432,393             432,393            432,393             
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 565,027            565,027             565,027            565,027             
ส่วนเกินจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืน 15,535              15,535              15,535              15,535              
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,707              12,707 12,707 12,707
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (393,015)           (325,348)           (333,994)           (260,312)           
          รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 632,647 700,314 691,668            765,350

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                    -                    -                    -                    
          รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 632,647 700,314 691,668            765,350
               รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,418,578 1,169,382 1,466,068         1,218,512-                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม ณ วนัที่ งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน



5             

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             231,063 237,200 226,441 237,200
รายไดจ้ากการบริการ 317,703 38,397 316,691 33,618        

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 548,766 275,597 543,132 270,818

ตน้ทนุจากการด าเนินงาน
ตน้ทนุขาย (201,864)    (195,115)    (194,089)    (195,114)    
ตน้ทนุบริการ (284,427)    (36,761)      (284,889)    (30,738)      

รวมตน้ทนุจากการด าเนินงาน (486,291)    (231,876)    (478,978)    (225,852)    
ก าไรขั้นตน้ 62,475 43,721 64,154 44,966
รายไดอ่ื้น 3,041 2,274 3,201 2,861
ค่าใชจ่้ายในการขาย (17,590)      (17,321)      (17,473)      (17,249)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,988)      (25,150)      (38,476)      (25,354)      
หน้ีสงสยัจะสูญ (55,785)      -             (72,887)      -             
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 4.3 (13,622)      (7,869)        (13,022)      (7,869)        
ตน้ทนุทางการเงิน (5,911)        (316)           (5,875)        (2,142)        
ขาดทนุก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (50,380)      (4,661)        (80,378)      (4,787)        
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (4,007)        -             -             -             
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (54,387)      (4,661)        (80,378)      (4,787)        
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 28.1 3,292          (889)           12,029        (890)           
ขาดทนุส าหรับงวด (51,095)      (5,550)        (68,349)      (5,677)        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุ

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 (9,150)        -             (9,206)        -             
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 28.2 1,830          -             1,841          -             

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,320)        -             (7,365)        -             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (58,415)      (5,550)        (75,714)      (5,677)        

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562



6                

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (51,095)     (5,550)       (68,349)     (5,677)       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -            -            -            -            

ขาดทุนส าหรับงวด (51,095)     (5,550)       (68,349)     (5,677)       
#REF! #REF! #REF! #REF!

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (58,415)     (5,550)       (75,714)     (5,677)       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -            -            -            -            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (58,415)     (5,550)       (75,714)     (5,677)       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั (หน่วย : บาท) 29 (0.0591) (0.0064) (0.0790) (0.0066)

จ านวนหุ้นสามญั (หน่วย : หุ้น) 864,786 864,786 864,786 864,786

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562



7            

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการด าเนินงาน
รายไดจ้ากการขาย                             429,804    495,458    418,862    495,458    
รายไดจ้ากการบริการ 383,955    100,074    380,422    88,771      

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 813,759    595,532    799,284    584,229    

ตน้ทนุจากการด าเนินงาน
ตน้ทนุขาย (357,521)  (413,786)  (354,241)  (413,785)  
ตน้ทนุบริการ (351,121)  (94,321)    (342,685)  (82,895)    

รวมตน้ทนุจากการด าเนินงาน (708,642)  (508,107)  (696,926)  (496,680)  
ก าไรขั้นตน้ 105,117    87,425      102,358    87,549      
รายไดอ่ื้น 6,885        9,746        6,985        10,858      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (31,607)    (34,814)    (31,388)    (34,428)    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (48,642)    (45,345)    (52,621)    (43,795)    
หน้ีสงสยัจะสูญ (56,341)    (16)           (73,443)    -           
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั 4.3 (21,981)    (15,833)    (20,781)    (15,833)    
ตน้ทนุทางการเงิน (10,289)    (3,882)      (10,253)    (3,882)      
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและภาษีเงินได้ (56,858)    (2,719)      (79,143)    469           
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (7,578)      -           -           -           
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (64,436)    (2,719)      (79,143)    469           
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 28.1 4,089        (2,653)      12,826      (1,971)      
ขาดทนุส าหรับงวด (60,347)    (5,372)      (66,317)    (1,502)      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
   รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุ

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 (9,150)      -           (9,206)      -           
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 28.2 1,830        -           1,841        -           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ (7,320)      -           (7,365)      -           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (67,667)    (5,372)      (73,682)    (1,502)      

จ านวนหุน้สามญั (หน่วย : หุน้) 864,786 864,786 864,786 864,786

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562



8              

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบง่ปันขาดทนุส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (60,347)     (5,372)       (66,317)     (1,502)       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -            -            -            -            

ขาดทนุส าหรับงวด (60,347)     (5,372)       (66,317)     (1,502)       
#REF! #REF! #REF! #REF!

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (67,667)     (5,372)       (73,682)     (1,502)       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -            -            -            -            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (67,667)     (5,372)       (73,682)     (1,502)       

ขาดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  
ส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั (หน่วย : บาท) 29 (0.0698) (0.0062) (0.0767) (0.0017)

จ านวนหุน้สามญั (หน่วย : หุน้) 864,786 864,786 864,786 864,786

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562



9

(หน่วย : พนับาท)

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ รวมส่วน
และ มูลค่า จากการขาย ทุนส ารอง จัดสรร ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่

หมายเหตุ ช ำระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ของบริษทั ไม่มีอ านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 432,393 565,027 15,535 12,707 (273,760)  751,902 (14)                       751,888
ขาดทุนส าหรับงวด -        -        -              -             (5,372)      (5,372)       -                       (5,372)    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -        -        -              -             -           -            -                       -         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -        -        -              -             (5,372)      (5,372)       -                       (5,372)    
ปรับปรุงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -        -        -              -             -           -            14                        14          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 432,393 565,027 15,535 12,707 (279,132)  746,530 -                       746,530

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 432,393 565,027 15,535 12,707 (313,365)  712,297 -                       712,297
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2.6 -        -        -              -             (11,983)    (11,983)     -                       (11,983)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ปรับปรุงใหม่ ###### 565,027 15,535         12,707        (325,348)  700,314    -                       700,314 
ขาดทุนส าหรับงวด -        -        -              -             (60,347)    (60,347)     -                       (60,347)  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -        -        -              -             (7,320)      (7,320)       -                       (7,320)    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -        -        -              -             (67,667)    (67,667)     -                       (67,667)  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 432,393 565,027 15,535 12,707 (393,015)  632,647 -                       632,647

          ยังไม่ได้ตรวจสอบ

          สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



10

(หน่วย : พนับาท)
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิ
และ มูลค่า จากการขาย จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม

ช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ทุนส ารองตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 432,393 565,027 15,535 12,707 (201,806) 823,856
ขาดทุนส าหรับงวด -        -        -              -                             (1,502)     (1,502)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -        -        -              -                             -          -          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -        -        -              -                             (1,502)     (1,502)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 432,393 565,027 15,535 12,707 (203,308) 822,354

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 432,393 565,027 15,535 12,707 (260,312) 765,350  
ขาดทุนส าหรับงวด -        -        -              -                             (66,317)   (66,317)   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -        -        -              -                             (7,365)     (7,365)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -        -        -              -                             (73,682)   (73,682)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 432,393 565,027 15,535         12,707                        (333,994) 691,668  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



11

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได ้       (64,436)    (2,719)      (79,143)    469          
รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน

ค่ำเส่ือมรำคำ 29,252     30,010     23,863     24,576     
สิทธิกำรใชแ้ละเช่ำท่ีดินตดัจ่ำย 748          1,422       -          -          
ค่ำใชจ่้ำยตดัจ่ำย 1,004       794          959          747          
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ -          (311)        -          (311)        
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยเ์ส่ือมสภำพ 426          468          415          468          
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้(โอนกลบั) 13,364     (319)        12,823     (100)        
โอนกลบัรำยกำรประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -          (4,100)      -          (4,100)      
(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (567)        2,766       (567)        2,766       
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุชัว่ครำว -          660          -          660          
หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -          12,363     7,270       
หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,000     -          54,761     -          
หน้ีสงสยัจะสูญ-เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 22,753     -          4,099       -          
โอนกลบัขำดทนุจำกมูลค่ำสินคำ้คงเหลือลดลง (3,628)      (2,289)      (3,628)      (2,289)      
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน 18,210     2,127       18,154     2,090       
ดอกเบ้ียรับ (915)        (3,186)      (2,116)      (2,780)      
ดอกเบ้ียจ่ำย 10,289     3,882       10,253     3,882       
ส่วนแบง่ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม 7,578       -          -          -          

              ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 53,078     29,205     52,236     33,348     

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2562

งบการเงินรวม
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(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (52,529)    (26,889)    (49,740)    (25,389)    
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ (56,793)    -          (56,793)    -          
สินคำ้คงเหลือ (79,302)    (4,510)      (79,401)    (4,501)      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,275)      (2,558)      (5,503)      (1,946)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,209)      (9,551)      (1,884)      (14,915)    

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 117,868   30,760     121,849   31,793     
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ค่ำงำนก่อสร้ำง 4,641       -          4,641       -          
ตน้ทนุงำนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช ำระ (11,624)    (6,326)      (11,624)    (6,326)      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (371)        (460)        749          (288)        
ภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำน (121)        -          (120)        -          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,104       -          -          -          

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (31,533)    9,671       (25,590)    11,776     
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (4,127)      (353)        (4,127)      (353)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (35,660)    9,318       (29,717)    11,423     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั (100)        1,170       -          1,170       
เงินสดรับช ำระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -          61,500     -          
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (5,000)      -          (42,000)    (31,732)    
เงินสดรับช ำระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน 23,000     -          -          -          
เงินสดจ่ำยใหกู้ย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน (38,112)    -          (4,000)      -          
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ 915          1,983       1,135       -          
เงินสดจ่ำยลงทนุในบริษทัยอ่ย -          -          (40,180)    (1,000)      
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ (1,432)      -          (1,432)      -          
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (7,893)      (42,316)    (7,327)      (12,303)    
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,400)      (706)        (2,400)      (281)        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -          169          -          169          
เงินสดจ่ำยช ำระเงินมดัจ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (3,187)      -          (3,187)      -          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (34,209)    (39,700)    (37,891)    (43,977)    

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สอบทานแล้ว

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2562

งบการเงินรวม
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(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึนในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 43,864      4,543        43,864      4,543        
เงินสดจ่ายในดอกเบ้ียจ่าย (10,289)    (3,871)      (9,765)      (3,871)      
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 86,572      22,644      85,572      22,644      
เงินสดรับจากเช็ครับล่วงหนา้ขายลดจากบุคคลอ่ืน 48,598      -           48,598      -           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (830)         (603)         (830)         (603)         
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีดิน (889)         (889)         -           -           
ปรับปรุงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -           14             -           -           

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 167,026    21,838      167,439    22,713      

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (72)           59             (72)           59             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 97,085      (8,485)      99,759      (9,782)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 20,658      31,920      15,245      29,008      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 117,743    23,435      115,004    19,226      

ขอ้มูลกระแสเงินสดเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงิน มีดงัน้ี

 - ซ้ือสินทรัพยย์งัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,081        -           1,081        -           
-  โอนวสัดุส้ินเปลืองเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 95             -           95             -           
 - ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 1,188        -           1,188        -           
-  โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 42             -           -           -           
-  โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,050        -           2,050        -           
-  โอนลูกหน้ีอ่ืนเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 1,441        -           99             -           

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

สอบทานแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินรวม
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ร่าง DRAFT 
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย...................... วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 
     

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดัตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107547000133 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2534 และ
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2547 ส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบางคูวดั 
ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 

 

บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศและให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง 

 

บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3.1 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลและนโยบายการบญัชี 
 

2.1 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท าเป็น
ภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคย
กบัภาษาไทย 
 

2.2 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 

2.3 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้น
การให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคย
น าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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ร่าง DRAFT 
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2.4 งบการเงินระหว่างกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลกั
พนับาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.5 กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวธีิการค านวณในงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับการจดัท างบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

2.6 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินจากเดิมท่ีบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 บริษทัร่วมไดด้ าเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารโรงงานระหวา่งก่อสร้าง
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงจากการประเมินดงักล่าวกลุ่มบริษทัตอ้งปรับงบการเงินรวมยอ้นหลงั
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานดงักล่าว ซ่ึงแสดงผลกระทบไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ก่อนการ 

ปรับปรุงใหม่ 
ปรับปรุงใหม่ 
เพิ่ม(ลด) 

หลงัการ 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2651    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 46,583 (11,983) 34,600 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง (313,365) (11,983) (325,348) 
ขาดทุนต่อหุน้เพิ่มข้ึน (0.0458) (0.0139) (0.0597) 

 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.7.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่บางฉบบั รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2.7.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะ
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั
ไม่ไดน้ ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช ้ ซ่ึงมี
ดงัต่อไปน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2563 
ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 1 มกราคม 2563 
   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ 
1 มกราคม 2563 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 1 มกราคม 2563 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวมระหวา่งกาล 
 

3.1 งบการเงินรวมระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 น้ีจดัท าข้ึน
โดยรวมงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย 3 แห่ง (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วน
โครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

ประเภทกิจการ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 
ณ วนัท่ี 

   30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ช้ิ น ส่ ว น

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ รวมทั้ง
บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาและตรวจสอบสินคา้ 

99.98 99.98 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไทย โรงแรม 99.97 99.97 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไทย ซ่อมบ ารุงหวัรถจกัรของการรถไฟและภาคเอกชน 99.99 99.97 
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3.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ านาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทันั้น เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

3.3 งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
เหตุการณ์การบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

3.5 งบการเงินรวมระหว่างกาลไดร้วมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจากตดัรายการระหว่างกนั 
ซ่ึงยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัและเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ของบริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนการจดัท างบการเงินรวมแลว้ 

 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.95 ในการจดัท างบการเงินรวม บริษทัค านวณ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเสมือนหน่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 

 
4. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนั
ระหวา่งบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

4.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เช็คในมือ     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั - - 223 - 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 135 - 

รวม - - 358 - 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 33 - 
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  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
รายไดค้า้งรับ     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 1 1 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - 1 1 

รวม - - 2 2 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั - - - 69 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 7,919 7,166 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั - - - 429 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั 2,847 2,278 2,847 2,278 

รวม 2,847 2,278 10,766 9,942 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,847) - (10,766) - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ - 2,278 - 9,942 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (2,847) - (10,766) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (2,847) - (10,766) - 
   

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น     
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 21,000 250 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด - - - 21,000 
รับช าระระหวา่งงวด - - - (250) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 21,000 21,000 
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  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 22,261 10,761 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด - - 36,500 11,500 
รับช าระระหวา่งงวด - - (23,000) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 35,761 22,261 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (35,761) - 

สุทธิ - - - 22,261 
     

บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั 

    

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 38,000 8,250 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด - - 500 29,750 
รับช าระระหวา่งงวด - - (38,500) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - - 38,000 

     

บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้งวด 14,000 18,000 14,000 18,000 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด 5,000 14,000 5,000 14,000 
รับช าระระหวา่งงวด - (18,000) - (18,000) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 19,000 14,000 19,000 14,000 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (19,000) - (19,000) - 

สุทธิ - 14,000 - 14,000 
   รวม - 14,000 21,000 95,261 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (19,000) - (54,761) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (19,000) - (54,761) - 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวน เป็นการใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินอาย ุ12 เดือน และเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 1.50-15.00 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองงวด ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ และไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของวงเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีมี
ความไม่แน่นอนในการรับช าระ อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยยงัคงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระดอกเบ้ีย
ตามท่ีก าหนดในสัญญากูย้มืเงินระหวา่งกนั และบริษทัจะรับรู้รายไดเ้ม่ือไดรั้บช าระดอกเบ้ีย 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินให้กูย้ืมระยะยาว     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 182,500 182,500 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 182,500 182,500 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (92,804) (80,441) 

สุทธิ - - 89,696 102,059 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - - (12,363) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - (12,363) - 

 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเงินกูฉ้บบัใหม่ จ  านวนเงิน 184.00 ลา้นบาท 
เน่ืองจากไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสัญญาเงินกูฉ้บบัเดิม ซ่ึงจ านวนเงินตน้รวมดอกเบ้ีย 183.06 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงินตน้ 175.90 ลา้นบาท ดอกเบ้ียคา้งรับ 7.16 ลา้นบาท ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินตน้ (ค านวณถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559) และกูย้ืมเงินเพิ่มอีก 0.94 ลา้นบาท เพื่อน าไปใช้
หมุนเวียนในกิจการ โดยให้จ่ายช าระตามเง่ือนไขของสัญญาเป็นงวดๆ ละ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
31 สิงหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2574 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไม่สามารถช าระหน้ีตาม
เง่ือนไขขา้งตน้ได ้ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืมดงักล่าว จ านวน 92.80 
ล้านบาท และ 80.44 ล้านบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีบริษทัไดห้ยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 
1 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนในการรับช าระ อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยยงัคง
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในสัญญากูย้ืมเงินระหวา่งกนั และบริษทัจะรับรู้
รายไดเ้ม่ือไดรั้บช าระดอกเบ้ีย 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เช็คจ่ายล่วงหนา้     
กรรมการ 108 - - - 
     

ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย     
กรรมการ 2,095 - - - 

     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั - - 3 3 

 

4.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าเช่า ราคาตามสญัญา - - 6 6 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามตัว๋สญัญาใชเ้งิน - - 135 850 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา - - 33 - 
หน้ีสงสยัจะสูญ  - - 56,043 - 

     

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 673 - 673 
หน้ีสงสยัจะสูญ  21,847 - 21,847 - 
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  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ก าหนดราคา 2562 2561 2562 2561 
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดค่้าเช่า ราคาตามสญัญา - - 12 11 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามตัว๋สญัญาใชเ้งิน - - 1,201 1,601 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา - - 33 - 
หน้ีสงสยัจะสูญ  - - 56,043 - 

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามตัว๋สญัญาใชเ้งิน 569 1,339 569 1,339 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราตามตัว๋สญัญาใชเ้งิน 69 - 69 - 
หน้ีสงสยัจะสูญ  21,847 - 21,847 - 

 

4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,143 7,482 7,543 7,482 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,479 387 5,479 387 

รวม 13,622 7,869 13,022 7,869 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,285 15,064 15,085 15,064 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,696 769 5,696 769 

รวม 21,981 15,833 20,781 15,833 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก าหนด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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4.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั บริษทัร่วมของบริษทัยอ่ย 
คุณอารีย ์ พุม่เสนาะ ประธานกรรมการบริหาร 
คุณสุชาติ  พฒันวทิยานนท ์ กรรมการของบริษทัยอ่ย 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินสด 293 345 225 170 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 8,556 8,404 5,552 3,217 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 73 98 48 47 
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ า 85 31 85 31 
เงินฝากธนาคารประเภท FCD 10,098 8,322 10,098 8,322 
เช็คในมือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 358 - 
เช็คในมือกิจการอ่ืน 98,638 3,458 98,638 3,458 

รวม 117,743 20,658 115,004 15,245 
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6. เงินลงทุนชัว่คราว 
 

ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดเพื่อคา้   
ราคาทุน 1,960 1,960 
หกั  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (1,300) (1,300) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (660) (660) 

สุทธิ - - 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด
เพื่อคา้รายหน่ึง (บริษทัจดทะเบียน) ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน 1.96 ลา้นบาท และไดบ้นัทึกค่าเผือ่การลดมูลค่า
เงินลงทุนจ านวน 1.30 ลา้นบาท แสดงยอดสุทธิจ านวน 0.66 ลา้นบาท (ราคาปิด ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ไม่มีราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เพื่อใชว้ดัมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวน าส่งงบการเงินล่าชา้กวา่ก าหนด จึงถูกสั่งพกัการซ้ือขายโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษทัจึงบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจ  านวน 

 
7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 225,413 211,589 219,730 206,449 
ตัว๋เงินรับ 2,462 2,742 2,462 2,243 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 227,875 214,331 222,192 208,692 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (27,124) (25,116) (22,124) (20,116) 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 200,751 189,215 200,068 188,576 
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  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 33 - 
ลูกหน้ีอื่นกิจการอื่น 527 634 247 354 
รายไดค้า้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2 2 
รายไดค้า้งรับกิจการอื่น - 33 - - 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,847 2,278 10,766 9,942 
ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการอื่น 848 453 587 430 
เงินทดรองจ่าย 15,831 - 15,227 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,614 3,497 4,392 3,208 
เงินมดัจ าค่าสินคา้ 14,915 1,102 14,915 1,102 
อื่นๆ 6,440 2,037 6,440 2,005 

รวมลูกหน้ีอื่น 46,022 10,034 52,609 17,043 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,356) - (10,815) - 

รวมลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 34,666 10,034 41,794 17,043 
   รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 235,417 199,249 241,862 205,619 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีการคา้ส่วนหน่ึงจ านวน 73.04 
ลา้นบาท และ 58.21 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดมี้การโอนสิทธิเรียกร้องในการเรียกเก็บหน้ีใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 21 โดยบริษทัยงัคงตอ้งรับผดิชอบในลูกหน้ีการคา้ หากไม่สามารถ
เรียกรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวได ้

 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ตัว๋เงินรับ 2,461 2,743 2,461 2,242 
ลูกหน้ีการคา้     

อยูใ่นก าหนดช าระ 137,341 128,987 136,762 128,920 
เกินก าหนดช าระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 59,067 54,799 59,004 54,744 
- 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 771 726 741 714 
- 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 1,111 1,660 1,100 1,656 
- มากกวา่ 12 เดือน 27,124 25,416 22,124 20,416 

รวม 227,875 214,331 222,192 208,692 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (27,124) (25,116) (22,124) (20,116) 

สุทธิ 200,751 189,215 200,068 188,576 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 30-120 วนั 
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งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย...................... วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด (25,116) (26,474) (20,116) (21,239) 
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด (13,764) - (13,223) (639) 
ไดรั้บช าระคืนในระหว่างงวด 400 319 400 739 
ยอดคงเหลือปลายงวด (38,480) (26,155) (32,939) (21,139) 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอในสถานการณ์
ปัจจุบนัแลว้ 

 
8. รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ/รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 

 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ   
มูลค่างานตามสัญญา 681,403 248,733 
การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 463,525 127,322 
หกั  มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็ (370,739) (93,089) 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 92,786 34,233 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,760) - 

รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ-สุทธิ 91,026 34,233 
   

เงินรับล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง   
มูลค่างานตามสัญญา 14,778 - 
มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็ 10,605 - 
หกั  การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ (5,964) - 
รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 4,641 - 
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งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย...................... วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

บริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ ดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนสะสมและก าไรท่ีรับรู้   
   (หกัขาดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนั 469,489 127,322 
หกั  มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็ (381,344) (93,089) 

สุทธิ 88,145 34,233 
   

จ านวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   
-  รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 92,786 34,233 
-  รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ (4,641) - 

สุทธิ 88,145 34,233 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 2562 2561 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด (1,760) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (1,760) - 

 
9. เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนท่ีผดินดัช าระ 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินตน้ 26,883 65,883 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 12,027 12,027 

รวม 38,910 38,910 
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งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย...................... วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลภายนอก จ านวน 92.03 ลา้นบาท (เงินตน้จ านวน 80.00 ลา้นบาท 
และดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 12.03 ล้านบาท) โดยลูกหน้ีจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงตั้งอยู่ใน
จงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกนั มีราคาประเมินเป็นเงิน 110.00 ลา้นบาท (ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระ
ลงวนัที่ 25 มีนาคม 2553) นอกจากน้ีลูกหน้ีไดส่้งมอบหุ้นสามญัจ านวน 450,000 หุ้น ของบริษทัจ ากดั
แห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเก็ตเป็นหลกัประกันเพิ่มและเน่ืองจากลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี บริษทัได้ฟ้องร้อง
ด าเนินคดีลูกหน้ี ศาลมีค าพิพากษาใหลู้กหน้ีช าระหน้ีดงักล่าวแก่บริษทั หากไม่ช าระใหบ้งัคบัหลกัประกนั
ช าระหน้ี และหากไม่พอให้บงัคบัจากทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกหน้ีต่อไป โดยในเดือนมีนาคม 2553 
บริษทัไดย้ื่นค าขอบงัคบัยึดหลกัประกนัแลว้ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมประมูลซ้ือ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดอ้นุมติัให้บริษทัเป็นผูช้นะประมูลในราคาขาย 60.00 
ลา้นบาท ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนรับโอนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และบนัทึกบญัชี
เป็น “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” ส าหรับมูลค่าหน้ีคงเหลือ 38.91 ลา้นบาท อยูร่ะหวา่งติดตามบงัคบั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ านวนหลายแปลง 

 

ส าหรับหุ้นท่ีส่งมอบมาเป็นหลกัประกนั ทนายความของบริษทั เก็บรักษาไวเ้พื่อรอบงัคบัคดี
กบัหุน้ดงักล่าว หลงัจากท่ีไดบ้งัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นส่วนตวัอ่ืนของลูกหน้ีแลว้คือ หอ้งชุดและท่ีดินจ านวน
หลายแปลง 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดลูกหน้ี และเม่ือวนัท่ี 
15 กรกฎาคม 2559 บริษทัไดย้ืน่ค  าขอรับช าระหน้ีจากกองทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเป็นจ านวนเงิน 87.34 ลา้นบาท 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีประกาศขายทอดตลาดท่ีดินของลูกหน้ีแลว้ 
และมีการขายทอดตลาดท่ีดินแลว้บางส่วนเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 

 

เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2560 เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยไ์ดม้ีหมายนดัประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรก 
แต่ลูกหน้ีมิไดย้ื่นค าขอประนอมหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยแ์ต่อยา่งใด เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรัพยจึ์ง
รายงานศาลเพื่อขอใหศ้าลมีค าพิพากษาใหลู้กหน้ีลม้ละลายแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

 

ปัจจยัดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัยงัไม่สามารถประมาณมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนจากลูกหน้ีอยา่งเหมาะสม
ในขณะน้ี จึงไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ อยา่งไรก็ตามตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป บริษทัหยุด
รับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากตน้เงินกูจ้  านวน 80.00 ลา้นบาทดงักล่าว โดยจะรับรู้เงินส่วนเกินจากการช าระ
ดอกเบ้ียคา้งรับเป็นรายไดใ้นรอบบญัชีท่ีบริษทัไดรั้บช าระเงิน 
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10. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด 6,200 - - - 
กูเ้พิ่มระหว่างงวด 38,112 6,200 4,000 - 
ดอกเบ้ียทบตน้ 1,441 - 99 - 
รับช าระระหว่างงวด (23,000) - - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 22,753 6,200 4,099 - 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (22,753) - (4,099) - 

สุทธิ - 6,200 - - 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - 
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด (22,753) - (4,099) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (22,753) - (4,099) - 

 

ตามงบการเงินรวมกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืนทั้งจ  านวนเป็นการกูย้มืตามสัญญาเงินกู ้ก  าหนดจ่ายคืน
เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียภายใน 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี ทั้งน้ีบริษทัได้หยุดรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียรับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป และไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสัยจะสูญทั้งจ  านวน เน่ืองจากมี
ความไม่แน่นอนในการรับช าระ 
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11. สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
วตัถุดิบ 90,601 122,447 90,506 122,356 
งานระหวา่งท า 14,538 7,138 14,538 7,138 
สินคา้ส าเร็จรูป 23,183 23,383 23,183 23,383 
สินคา้ระหวา่งทาง 18,952 12,255 18,952 12,255 
วสัดุส้ินเปลือง 4,676 5,161 4,603 4,985 
วตัถุดิบรอโอนเขา้งาน 122,766 25,125 122,766 25,125 

รวม 274,716 195,509 274,548 195,242 
หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (12,498) (16,126) (12,498) (16,126) 

สุทธิ 262,218 179,383 262,050 179,116 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง
มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ตน้งวด (16,126) (16,221) (16,126) (16,221) 
โอนกลบัระหวา่งงวด 3,628 2,289 3,628 2,289 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ปลายงวด (12,498) (13,932) (12,498) (13,932) 
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12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยมี
อตัราส่วนดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับาท) 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ช่ือบริษทั 
 

ทุน 
ช าระแลว้ 

 
สัดส่วนร้อยละ 
การลงทุน 

 
วิธีราคาทุน 
ณ วนัท่ี 

เงินปันผล 
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 2562 2561 

- บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 54,000 54,000 99.98 99.98 53,985 53,985 - - 
- บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 100,000 100,000 99.97 99.97 146,548 146,548 - - 
- บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 40,180 1,000 99.99 99.97 41,180 1,000 - - 

รวม     241,713 201,533 - - 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (170,977) (170,977)   
สุทธิ     70,736 30,556   

 

บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติั

เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมหุ้นละ 10.00 บาท จากเดิมหุ้นละ 30.00 บาท เป็นหุ้นละ 40.00 บาท จ านวน 
100,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,000,000 บาท ซ่ึงได้รับช าระจากผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแล้วในเดือน
มกราคม 2561 และบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

บริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติเปล่ียนช่ือ

บริษทัจากช่ือเดิม บริษทั เดอ ละไม จ ากดั เป็นบริษทั ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั บริษทัไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

บริษทั สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติั

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1.00 ลา้นบาท เป็นจ านวน 50.00 ลา้นบาท โดยเรียกช าระค่าหุ้นทั้งจ  านวน 
และไดรั้บช าระค่าหุ้นมูลค่าหุ้นละ 82.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 40.18 ลา้นบาท รวมเป็นทุนท่ีช าระแล้ว
จ านวน 41.18 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

 

ไม่มีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
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13. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัถือหุ้นในบริษทัร่วม โดยมี
อตัราส่วนดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
 สัดส่วนเงินลงทุน(%) มูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั 29.67 29.67 27,022 34,600 
 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 31,600 17,103 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 410,126 406,779 

รวมสินทรัพย ์ 441,726 423,882 
หน้ีสินหมุนเวียน (366,627) (323,442) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (197) - 

รวมหน้ีสิน (366,824) (323,442) 
   สินทรัพยสุ์ทธิ 74,902 100,440 

  
 (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
รายได ้ 32,185 - 63,432 - 
ขาดทุนส าหรับงวด (13,504) - (25,538) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (13,504) - (25,538) - 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหว่างงวด - - - - 
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กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์
จ  ากดั ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 74,902 100,440 
หกั เงินจ่ายเพิ่มทุน-บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั (17,802) (17,802) 
 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้-บุคคลอ่ืน (26,025) (26,025) 

สุทธิ 31,075 56,613 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 29.67 29.67 
 9,220 16,798 
เพิ่มทุนหุน้สามญั 17,802 17,802 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 27,022 34,600 

 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูบ้ริหารแผนของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ไดย้ื่นค าร้องต่อ
ศาลลม้ละลายกลางพิจารณาและมีค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ซ่ึงในวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งใหอ้อกจากการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 
 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 ของบริษทั 
ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั (บริษทัร่วม) มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นจ านวน 150.00 
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นดงัน้ี 

 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 20 กนัยายน 2561 จ านวน 60.00 ลา้นบาท 
 

งวดท่ี 2 วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 60.00 ลา้นบาท 
 

งวดท่ี 3 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 จ านวน 30.00 ลา้นบาท 
 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2561 บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั มีมติแต่งตั้งกรรมการผูมี้อ  านาจของ
บริษทั ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั เขา้เป็นกรรมการผูจ้ดัการและเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ตลอดจนเปล่ียนหนงัสือรับรองของกรมพฒันาธุรการคา้ท าให้บริษทั ซีไอจี 
(ประเทศไทย) จ ากดั มีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อ บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ส่งผลให้บริษทัมีอิทธิพล
ทางออ้มต่อบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั และเปล่ียนสถานะจากบริษทัอ่ืนเป็นบริษทัร่วมตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2561 
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ระหว่างปี 2561 บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการซ้ือหุ้นสามัญ
จ านวน 43.83 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 43.83 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนบางส่วนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ ท าใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจ านวน 17.80 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือ
รับรู้เป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จ านวน 26.03 ลา้นบาท 

 

เงินลงทุนในบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั เดิมเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ต่อมาบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 
ไดอ้อกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 ท าให้เงินลงทุนดงักล่าวเปล่ียนเป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม ดงันั้นบริษทัจึงไดน้ าวิธีส่วนไดเ้สียมาถือปฏิบติั จากเดิมท่ีบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ซ่ึง ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 บริษทัร่วมไดด้ าเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารโรงงานระหว่าง
ก่อสร้าง เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

(หน่วย : พนับาท) 
 ราคาทุน ณ วนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2561 
มูลค่า 
ยติุธรรม 

ก าไร 
(ขาดทุน) 

สัดส่วน 
การถือหุน้ของบริษทั 

รับรู้ใน 
ก าไรสะสมตน้งวด 

ท่ีดิน 927 940 13 29.67 4 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 82,883 42,480 (40,403) 29.67 (11,987) 

รวม 83,810 43,420 (40,390)  (11,983) 

เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 358,514 อยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
รวมทั้งหมด 442,324  

 

ปัจจุบนัท่ีดินและอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างมีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานประเมินราคา 
จ านวน 43.42 ลา้นบาท มีราคาทุนต ่ากวา่มูลค่ายุติธรรม จ านวน 40.39 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สีย
จากผลขาดทุนดงักล่าวในก าไรสะสมตน้งวดจ านวน 11.98 ลา้นบาท ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและ
อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market App 
roach) ส าหรับการประเมินราคาท่ีดิน และวิธีตน้ทุนทดแทน (Cost Approach) ส าหรับการประเมินราคา
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โดยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 
และบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั ผดินดัช าระ
หน้ีสินภายใตส้ัญญาปรับโครงสร้างหน้ีตามเงื่อนไขที่ระบุในแผนฟ้ืนฟูบริษทั ฟ้าขวญัทิพย ์จ  ากดั 
จึงจดัประเภทหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีทั้งจ  านวนเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 
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14. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคารไปเป็น
หลกัประกนัการช าระหน้ีของธนาคารพาณิชย ์และเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร
ของบริษทัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 32.1 

 
15. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  146,943  
ซ้ือสินทรัพย ์  1,432  
โอนเขา้  53,555  
โอนออก  (53,555)  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีเขา้งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  (2,717)  
ราคาตามบญัชีปลายงวด  145,658  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ราคาทุนจ านวน 89.73 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 89.05 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ี
บริษทัไดรั้บจากบุคคลอ่ืน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 21 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่า
ยุติธรรมตามรายงานการประเมินราคา จ านวน 235.69 ลา้นบาท และจ านวน 127.70 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ทั้งน้ีมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Approach) ส าหรับการประเมินราคาท่ีดิน และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส าหรับการประเมินราคา
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 
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16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 427,580 281,332 
ซ้ือสินทรัพย ์ 10,162 9,596 
โอนเขา้ 6,578 5,964 
โอนออก (4,391) (3,819) 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ (5,036) (4,868) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีเขา้งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (26,535) (21,146) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับสินทรัพยต์ดัจ าหน่าย 4,610 4,453 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 412,968 271,512 

 

- งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดน้ าท่ีดิน พร้อมอาคาร และ

เคร่ืองจกัร ราคาทุนจ านวน 534.84 ลา้นบาท และจ านวน 475.16 ลา้นบาท ตามล าดบั มูลค่าตามบญัชี
จ านวน 150.55 ลา้นบาท และจ านวน 117.41 ลา้นบาท ตามล าดบั และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไปค ้าประกนั
สินเช่ือท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชย,์ สถาบนัการเงิน และกิจการอ่ืน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ท่ี 20, 21 และ 32.1 

 

17. สิทธิการใชแ้ละเช่าท่ีดินรอตดับญัชี 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
สิทธิการเช่า-ราคาทุน 10,949 22,644 
หกั รายการตดัจ าหน่ายสะสม (748) (11,695) 

สุทธิ 10,201 10,949 
 

17.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สิทธิการเช่าท่ีบนัทึกในบญัชีของบริษทัยอ่ย
จ านวน 22.00 ลา้นบาท เป็นการเช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 7919 และ 7920 ต าบลมะเร็ด อ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ตดัจ่ายตามอายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 26 ปี (เดือนมิถุนายน 2548 ถึง
เดือนมิถุนายน 2574) 
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17.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยยกเลิกสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงบนัทึกในบญัชีจ านวน 
10.27 ลา้นบาท และตดัจ่ายค่าเผื่อการดอ้ยค่าสิทธิการเช่าจ านวน 5.56 ลา้นบาท โฉนดเลขท่ี 24160 
พร้อมอาคารโรงแรมเดอะรูม ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ตดัจ่ายตามอายุ
สัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี (เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2572) เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 
บริษทัยอ่ยไดท้  าหนงัสือสัญญาจะซ้ือจะขายสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์นโดยผูซ้ื้อเขา้บริหารกิจการได้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ในมูลค่ารวม 1,000,000 บาท โดยช าระในวนัท าสัญญาจ านวน 200,000 บาท 
ส่วนท่ีเหลือแบ่งช าระเป็นรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท จ านวน 8 เดือนโดยช าระทุกวนัท่ี 5 ของเดือน 
เร่ิมช าระตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยไดรั้บช าระค่าสิทธิการเช่าและทรัพยสิ์น 
งวดแรกในเดือนมีนาคม 2561 

 
18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวด 5,287 4,905 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,400 2,400 
โอนออก (2,050) (2,050) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีเขา้งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (1,004) (959) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 4,633 4,296 

 
19. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัด
บญัชี 

26,374 15,711 69,317 49,906 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 
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สุทธิ 26,374 15,711 69,317 49,906 
 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2562 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้าย 

ในก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 28.1) 

บนัทึกเป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุ 28.2) 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 

2562 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
2562 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้าย 

ในก าไรขาดทุน 
(หมายเหตุ 28.1) 

บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุ 28.2) 

ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 

2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
เงินลงทุนชัว่คราว 392 - - 392  392 - - 392 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,023 1,333 - 5,356  4,023 2,917 - 6,940 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น - 4,619 - 4,619  - 11,772 - 11,772 
สินคา้คงเหลือ 3,226 (726) - 2,500  3,226 (726) - 2,500 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - -  34,195 - - 34,195 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 58 - - 58  58 - - 58 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 8,012 3,607 1,830 13,449  8,012 3,607 1,841 13,460 

รวม 15,711 8,833 1,830 26,374  49,906 17,570 1,841 69,317 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษทัมีผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ตามงบการเงินรวมจ านวน 141.91 ลา้นบาท และ 
283.18 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงไม่ไดน้ าไปรวมในการค านวณสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพื่อรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงิน (เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต) 

 
20. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,958 24,751 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 20,000 20,000 
เช็ครับล่วงหนา้ขายลด 48,598 - 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 51,798 53,170 
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รวม 141,354 97,921 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต เช็ครับล่วงหนา้ขายลด และตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินต่างๆ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 32.1 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR, MOR-1, 4.18-6.25 และ
อตัรา MOR, MOR-1, 4.00-7.42 ต่อปี ตามล าดบั 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 พร้อมทั้งยกประโยชน์ในสิทธิประกนัภยัทรัพยสิ์นให้แก่ผูใ้ห้กู ้โดยมีบริษทั
และกรรมการของบริษทัค ้าประกนั และภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท บริษทัไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งเขา้มา
โดยใชเ้ครดิตสถาบนัการเงิน ดงันั้นบริษทัจึงมีภาระผูกพนัต่อสถาบนัการเงินส าหรับค่าสินคา้ดงักล่าว
ทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ าหน่ายไป 

 
21. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีแฟคตอร่ิงกิจการอ่ืน 64,150 52,386 64,150 52,386 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 76,000 - 75,000 - 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (1,579) (387) (1,579) (387) 

รวม 138,571 51,999 137,571 51,999 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เจา้หน้ีแฟคตอร่ิง เป็นเงินกูย้มืจากการท า
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 7 ใหก้บับริษทัแฟคตอร่ิง
แห่งหน่ึง อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 ต่อปีและอตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี ตามล าดบั 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามงบการเงินรวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเป็นการกู้ยืม 
ตามสัญญาเงินกู ้ก  าหนดจ่ายคืนเงินตน้ภายใน 1-12 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 12.00–15.00 ต่อปี ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการการเงินรวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเป็นการกูย้ืมตามสัญญาเงินกูก้  าหนด
จ่ายคืนเงินตน้ภายใน 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 16.00–15.00 ต่อปี 
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วงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงักล่าวค ้าประกนั
โดยการจดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ท่ี 15 และ 16 

22. เช็ครับล่วงหนา้ขายลดจากบุคคลอ่ืน 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 เช็ครับล่วงหนา้ขายลดทั้งจ  านวน เป็นการขายลดให้บุคคลอ่ืน 
โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15.00 ต่อปี 

 
23. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้ 239,359 142,949 236,998 142,603 
เช็คจ่ายล่วงหนา้ 1,256 1,616 298 1,078 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายกิจการอ่ืน 36,418 13,383 35,886 11,138 
เงินรับล่วงหนา้ 10,073 71,397 10,073 66,375 
เจา้หน้ีอ่ืน 77,953 18,529 77,473 17,880 

รวม 365,059 247,874 360,728 239,074 
 

24. หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,786 1,354 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (115) (41) 

สุทธิ 1,671 1,313 
หกั ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (759) (1,292) 



41 

ร่าง DRAFT 
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย...................... วนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

สุทธิ 912 21 
 
 
 
 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนยน 2562  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ผลรวมของ 

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนัของ 
จ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย  

ผลรวมของ 
จ านวนเงิน 

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย ดอกเบ้ีย 

มูลค่าปัจจุบนัของ 
จ านวนเงินขั้นต ่า 

ท่ีตอ้งจ่าย 
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 807 (48) 759  1,333 (41) 1,292 
ครบก าหนดช าระหลงัจาก 
   หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 

 
979 

 
(67) 

 
912 

  
21 

 
- 

 
21 

รวม 1,786 (115) 1,671  1,354 (41) 1,313 

 
25. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้งวด 40,198 37,122 40,060 37,061 
ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 2,723 3,124 2,682 3,052 
ตน้ทุนบริการในอดีต 14,229 - 14,218 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,066 1,168 1,062 1,163 
การวดัมูลค่าของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 192 - 192 - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 9,150 - 9,206 - 
หกั ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งงวด (121) (1,216) (120) (1,216) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายงวด 67,437 40,198 67,300 40,060 
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ค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 

30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ตน้ทุนขายและบริการ 8,701 449 8,701 449 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,496 - 1,496 - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,651 236 1,616 214 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5,479 387 5,479 387 

รวม 17,327 1,072 17,292 1,050 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ตน้ทุนขายและบริการ 9,137 894 9,137 894 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,496 - 1,496 - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,881 464 1,825 427 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5,696 769 5,696 769 

รวม 18,210 2,127 18,154 2,090 
  

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2562 2561 2562 2561 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
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ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน (437) - (436) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางประชากรศาสตร์ 10,324 - 10,324 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการปรับปรุงจากประสบการณ์ (737) - (682) - 

รวม 9,150 - 9,206 - 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
อตัราคิดลด ร้อยละ 3.13-3.36 ร้อยละ 2.96-3.32 ร้อยละ 3.13-3.23 ร้อยละ 2.96-3.08 
อัตราการข้ึนเ งินเดือนโดย
เฉล่ีย 

ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 2.94-5.00 ร้อยละ 4.29-5.40 ร้อยละ 2.94-4.14 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 
อายเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่ และเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดป้ระกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาโดยจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัดงักล่าว ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนั
ครบ 20 ปีข้ึนไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัมี
หน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนแลว้ 

 
26. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุ้นส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 
มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตาม  2562  2561 
 มูลค่าหุ้น  จ านวนหุน้ มูลค่า  จ านวนหุน้ มูลค่า 
 (บาท)  (พนัหุน้) (พนับาท)  (พนัหุน้) (พนับาท) 

ทุนจดทะเบยีน        
หุ้นสามญัตน้งวด 0.50  1,297,174 648,587  1,297,174 648,587 
หกั  ลดทุน 0.50  (432,388) (216,194)  - - 
หุ้นสามญัส้ินงวด 0.50  864,786 432,393  1,297,174 648,587 

ทุนทีอ่อกและเรียกช าระ        
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หุ้นสามญัตน้งวด 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 
หกั  ลดทุน 0.50  - -  - - 
หุ้นสามญัส้ินงวด 0.50  864,786 432,393  864,786 432,393 

 

 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 มีมติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมหุน้สามญัจ านวน 1,297.17 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 648.59 ล้านบาท และมีทุนท่ีช าระแล้ว
จ านวน 432.39 ลา้นบาท เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 864.79 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็น
ทุนจดทะเบียน และทุนท่ีช าระแลว้จ านวน 432.39  ลา้นบาท ตลอดจนเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั CIG-W7 จ านวน 
172,956,992 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W7 ทั้งน้ีใบส าคญั
แสดงสิทธิ CIG-W7 ท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิไดห้มดอายใุนงวดแลว้ทั้งจ  านวน เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
27. ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 

 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ CIG-W7 
 

 
 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 7 ท่ีจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญัเดิมของบริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 7” หรือ “CIG-W7”) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย : 172,956,992 หน่วย 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 2 ปี นับจากวนัท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงออกวนัท่ี 3 เมษายน 2560 
และวนัครบก าหนดอายตุรงกบัวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 

ราคาการใชสิ้ทธิ : เท่ากบั 2.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 มิถุนายน 2560 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : 14 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
28. ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้

 

28.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุน 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
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 2562 2561 2562 2561 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,744 818 4,744 819 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (8,036) 71 (16,773) 71 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ (3,292) 889 (12,029) 890 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,744 2,017 4,744 2,018 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 19) (8,833) 636 (17,570) (47) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ (4,089) 2,653 (12,826) 1,971 

 
28.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือน 

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม     
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,150) - (9,206) - 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,830) - (1,841) - 

 
29. ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
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ขาดทุนส าหรับงวด (หน่วย : พนับาท) (51,095) (5,550) (68,349) (5,677) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (หน่วย : พนัหุน้) 864,786 864,786 864,786 864,786 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) (0.0591) (0.0064) (0.0790) (0.0066) 
     
     
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ขาดทุนส าหรับงวด (หน่วย : พนับาท) (60,347) (5,372) (66,317) (1,502) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (หน่วย : พนัหุน้) 864,786 864,786 864,786 864,786 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้) (0.0698) (0.0062) (0.0767) (0.0017) 

 
30. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ 
และเคร่ืองท าความเยน็ รวมทั้งบริการซ่อมแซม บ ารุงรักษาและตรวจสอบสินคา้ ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจ
โรงแรม ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจากยอดรายไดห้กัตน้ทุนขาย และ
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 ขายสินคา้ช้ินส่วน ธุรกิจ บริการดา้น  
 เคร่ืองปรับอากาศ ก่อสร้าง โรงแรม รวม 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 268,483 380,422 3,533 652,438 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 161,321 - - 161,321 

รวม 429,804 380,422 3,533 813,759 
ตน้ทุนขายและบริการ (357,520) (342,685) (8,437) (708,642) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 72,284 37,737 (4,904) 105,117 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (158,571) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน    (53,454) 
รายไดอ่ื้น    6,885 
ตน้ทุนทางการเงิน    (10,289) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (7,578) 
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รายไดภ้าษีเงินได ้    4,089 
ขาดทุนส าหรับงวด     (60,347) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    412,968 
สินทรัพยส่์วนกลาง    1,005,610 
สินทรัพยร์วม    1,418,578 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขาย
สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 260.57 ลา้นบาท 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขาย
สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 3 ราย มูลค่าการขายรวม 338.45 ลา้นบาท 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
 ขายสินคา้ช้ินส่วน การให ้ บริการดา้น  
 เคร่ืองปรับอากาศ บริการ โรงแรม รวม 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 292,012 88,771 11,303 392,086 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 203,446 - - 203,446 

รวม 495,458 88,771 11,303 595,532 
ตน้ทุนขายและบริการ (412,874) (83,806) (11,427) (508,107) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 82,584 4,965 (124) 87,425 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน    (96,008) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน    (8,583) 
รายไดอ่ื้น    9,746 
ตน้ทุนทางการเงิน    (3,882) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (2,653) 
ขาดทุนส าหรับงวด     (5,372) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    514,281 
สินทรัพยส่์วนกลาง    688,326 
สินทรัพยร์วม    1,202,607 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขาย
สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 132.29 ลา้นบาท 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขาย
สูงกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 2 ราย มูลค่าการขายรวม 260.57 ลา้นบาท 

 
 
 

31. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้และซ้ือ
วตัถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน (หน่วย : พนั) สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
ดองเวยีดนาม 9,045 - 9,045 - 
ดอลลาร์สหรัฐ 2,245 3,109 2,245 3,109 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 35 - 35 - 
ดอลลาร์สิงคโปร์ - 366 - 366 
หยวน 6 - 6 - 
รูปีอินเดีย 1 - 1 - 
เปโซฟิลิปปินส์ 4 - 4 - 
     

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน (หน่วย : พนั) สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
ดอลลาร์สหรัฐ 1,920 2,430 1,920 2,430 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 11 - 11 - 

 

32. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

32.1 ภาระผกูพนัจากวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 สกลุเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 
วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนงัสือค ้าประกนั บาท 197.46 126.92 70.54 197.46 129.36 68.10 
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วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท ดอลลาร์สหรัฐ 135.00 51.80 83.20 135.00 92.60 42.40 
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร บาท 30.00 20.96 9.04 30.00 24.75 5.25 
วงเงินกูย้มืระยะสั้น บาท 20.00 20.00 - 20.00 20.00 - 

 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวขา้งตน้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 14
และขอ้ท่ี 16 

32.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน
อนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญาการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 มูลค่า 

ตามสัญญา 
 
ภาระผกูพนั 
คงเหลือ 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

 
ภาระผกูพนั 
คงเหลือ 

บาท -  - 11.86  5.00 
ดอลลาร์สหรัฐฯ 0.23  0.02 -  - 

 

32.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า
ด าเนินงาน สัญญามีอาย ุ3 ถึง 12 ปี โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า 
ดงัน้ี 
  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ภายในหน่ึงปี 1,598 1,603 528 528 
1-5 ปี 1,496 1,953 44 308 

รวม 3,094 3,556 572 836 
 
33. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงิน โดยกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

 
 

     


